
Omschrijving :

Carport Pext is een compleet aluminium pakket voor een unieke boogcarport.

De carport wordt opgebouwd uit een gepatenteerd profielsysteem. Deze profielen zijn speciaal ontworpen

voor de  en vormen een fraaie en solide overkapping. De carport is voorzien van de juiste CE-markering

en wordt geproduceerd volgens de NEN-EN 1090-1 norm.

Voor de afwerking worden de profielen (2-laags) gepoedercoat in een RAL-kleur volgens de Qualicoat-norm.

U heeft de keuze uit verschillende montagemogelijkheden. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor zijaanbouw,

kopaanbouw of een vrijstaand model. Alle carports worden klant-specifiek op maat gemaakt. Zo is er voor elke

woning een passende carport .

Mede door het unieke ontwerp waarin alle profielen naadloos op elkaar aansluiten is elke carport eenvoudig te 

monteren. De carport wordt op maat en deels geassembleerd aangeleverd met alle benodigde bevestigings-

materialen. Voor de fundering worden er speciale betonpoeren met stelvoet geleverd. Hierdoor kunt u direct

beginnen met de montage en is de hoogte nastelbaar.

De Aluminium Carport bestaat uit de volgende onderdelen :

O Gepoedercoat in standaard RAL kleur naar keuze

O Staanders met stelvoet 2500mm (aantal afhankelijk van afmeting)

O Gootprofiel met opdek, sierlijst en tussenlijst

O Dwarsligger 2 of 3 st.

O Gebogen dakspantprofielen met afdekprofielen en beglazingsrubbers

O HWA door staander en buis tot peil 2 st.

O RVS bevestigingsmateriaal 

O Polycarbonaat plaat Helder of Opaal in 10mm uitvoering

Algemeen :

- De overkapping wordt compleet en geassembleerd aangeleverd met een montagehandleiding.

- Maximale afstand tussen de staanders is 4000 mm. De maximale gootoversteek buiten de staander is 1000 mm

- Het aluminium profielsysteem wordt gepoedercoat in een standaard RAL-kleur 2-laags 90mu 70 Gu systeem

  waarvan de meerpijs voor structuurlak 10% is.

De bouwpakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen.

Maten in mm en prijzen incl. BTW.

Carport Pext  



60

Enkele boogcarport:

Breedte

Lengte 2500 3000 3500 4000

3060 € 2.060 € 2.145 € 2.235 € 2.325

4060 € 2.515 € 2.620 € 2.730 € 2.835

5060 € 2.970 € 3.095 € 3.220 € 3.345

6060 € 3.685 € 3.840 € 3.995 € 4.150

7060 € 4.145 € 4.315 € 4.490 € 4.665

8060 € 4.600 € 4.790 € 4.985 € 5.175

Dubbele boogcarport:

Breedte 

Lengte 5000 6000 7000 8000

3060 € 2.845 € 3.020 € 3.195 € 3.370

4060 € 3.465 € 3.675 € 3.885 € 4.095

5060 € 4.085 € 4.330 € 4.575 € 4.820

6060 € 4.970 € 5.250 € 5.535 € 5.815

7060 € 5.590 € 5.905 € 6.225 € 6.545

8060 € 6.205 € 6.560 € 6.915 € 7.270

Breedte 

Lengte 5000 6000

3060 € 3.620 € 3.750

4060 € 4.220 € 4.385

5060 € 4.820 € 5.025

6060 € 6.205 € 6.445

7060 € 6.805 € 7.080

8060 € 7.405 € 7.715

Carport poedercoaten in RAL-kleur structuurlak 10%

Maatwerk is gratis, voor tussenliggende afmeting geldt de prijs van de bovenliggende maat gratis

Zijaanbouw of Kopaanbouw, montage tegen de muur met muurconsoles i.p.v. staanders gratis

Extra staander met stelvoet, standaard lengte maximaal 3000 mm € 170,00

Extra dwarsligger met 2 st. staander (100x200mm) maximaal 6000mm € 690,00

Betonpoer met 4x M12 draadhuls incl bout, 250x250x300 mm € 36,00

Wordt met 6 staanders geleverd

Wordt met 9 staanders geleverd

CP 10

CP 20

Wordt met 4 staanders geleverd

Wordt met 6 staanders geleverd

CP 25

Wordt met 6 staanders geleverd

Wordt met 9 staanders geleverd


